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p. 168 128. Drept de autor. Lucrare cu caracter didactic. Inexistenţa plagiatului. 
Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 9 lit. b) din Legea nr. 8/1996 (Î.C.C.J, Secţia civilă şi 
de proprietate intelectuală, decizia nr. 8 din 11 ianuarie 2011)

SeCŢia PeNalĂ
p. 174 129. Recurs. Schimbarea încadrării juridice după încheierea dezbaterilor. Încălcarea 

dispoziţiilor art. 334 C. pr. pen. (Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1372 din 6 aprilie 2011)

SeCŢia de CoNteNCioS adMiNiStratiV Și FiSCal
p. 180 130. Contribuţii datorate Fondului pentru Mediu. Întârzieri la plată. Sancţiuni. 

Corecta delimitare a obiectului plăţii contribuţiilor la Fondul de mediu pentru 
deşeurile provenite din ambalaje (Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ și iscal, 
decizia nr. 1421 din 9 martie 2011)

p. 191 131. Produse de înregistrare şi reproducere a sunetului. Încadrare tarifară. Control 
vamal ulterior. Nelegalitate (Î.C.C.J., secţia de contencios administrativ și iscal, 
decizia nr. 421 din 26 ianuarie 2011)

JUriSPrUdeNŢa CUrŢilor de aPel, 
triBUNalelor, triBUNalelor 
SPeCialiZate, JUdeCĂtoriilor Şi 
a altor orGaNe CU aCtiVitate 
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p. 201 132. Acţiune în contencios administrativ îndreptată împotriva încheierii pronunţată 
de Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Curţii de Conturi a României. 
Posibilitatea Curţii de Conturi de a declara unilateral nelegale acte administrative 
intrate în circuitul civil. (C. Apel Ploiești, secţia comercială şi de contencios 
administrativ şi iscal, decizia nr. 454 din data de 1 martie 2011)

p. 205 133. Anularea autorizaţiei de construire. Efecte privind demolarea construcţiei 
ediicate şi despăgubiri pentru titularul acesteia (C. Apel Ploiești, secţia comercială 
şi de contencios administrativ şi iscal, decizia nr. 208 din data de 1 februarie 2011)

p. 209 134. Inexistenţa unei solicitări scrise a angajatorului pentru efectuarea muncii 
suplimentare. Posibilitatea remunerării muncii suplimentare impusă de un volum 
mare de activitate (C. Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind 
conlicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 3470 din 27 mai 2011)

p. 217 135. Sarcina probei în conlictele de muncă. Dovada şi dovada contrară în situaţia 
cererii pentru recunoaşterea unei grupe de muncă (C. Apel Ploiești, secţia conlicte 
de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 321 din data de 16 februarie 2011)

p. 223 136. Transferul întreprinderii. Lipsa contractului de cesiune sau fuziune (C. Apel 
Ploiești, secţia conlicte de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 678 din data de 
23 martie 2011)
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137. Competenţa soluţionării acţiunii privind plata onorariului de succes de 
avocat achitat pentru soluţionarea favorabilă a unui alt litigiu decât cel alat în 
competenţa tribunalului arbitral (Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de 
pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, sentinţa arbitrală nr. 261 din  
15 decembrie 2010, dosar nr. 465/2010, cu notă de prof. univ. dr. Ştefan Scurtu)
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JUriSPrUdeNŢĂ C.e.d.o./ 
JUriSPrUdeNŢĂ StrĂiNĂ
138. Drepturi salariale. Sporuri. Absenţa criteriilor de determinare. Jurisprudenţă 
naţională divergentă. Speranţă legitimă. Noţiunea de „bun”. Recurs în interesul 
legii. Inadmisibilitate (CEDO, Secţia a III-a, Decizia privind admisibilitatea din  
6 septembrie 2011, cauza Zelca şi alţii c. României, cererea 65161/10, cu notă  
prof. univ. dr. Bianca SeleJaN-GUŢaN)
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